
Regulamin Oleśnickiej Ligi Amatorskiej 

w tenisie stołowym 

Sezon 2018 
 

Rozgrywki zostaną podzielone na 6 lig, w każdej będzie sześciu zawodników, obowiązywał 

będzie system rozgrywek "każdy z każdym". 

Podział do konkretnych lig zostanie ustalony na podstawie kolejki zerowej, która zostanie 

rozegrana 25.02 (niedziela) od godziny 9:00. 

Następnie zostanie rozegranych 6 kolejek w terminach:  

11.03.2018 (niedziela) – kolejka 1 

24.03.2018 (sobota) – kolejka 2 

08.04.2018 (niedziela) – kolejka 3 

22.04.2018 (niedziela) – kolejka 4 

29.04.2018 (niedziela) – kolejka 5 

13.05.2018 (niedziela) – kolejka 6 

Wszystkie mecze rozgrywane będą od godziny 9 do 13 

Po każdej kolejce osoby z dwóch pierwszych miejsc mają zagwarantowany awans do ligi 

wyższej, natomiast osoby zajmujące dwie ostatnie pozycje spadek do ligi niższej. 

Nagrody: zawodnicy zajmujący miejsca I-VIII otrzymują: nagrody rzeczowe, medale, dyplomy, a 

wszyscy uczestnicy OLA upominki.  

Warunki uczestnictwa w Lidze Amatorskiej: 

- Wysłanie zgłoszenia na adres mailowy ajde.olesnica@gmail.com (proszę o podanie imienia i 

nazwiska, numer telefonu oraz datę urodzenia) lub bezpośrednio u Pauliny Szczepanek, 

- Wysłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty w kwocie 60zł (opłata za cały sezon Ligi, warunek 

konieczny, by zostać pełnoprawnym uczestnikiem) na konto: 

Klub Sportowy Ajde 

Bank Millenium 

nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 3755 4735 
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- w Lidze mogą brać udział amatorzy tenisa stołowego (za amatora uznawany jest również 

zawodnik zrzeszony w klubie, stowarzyszeniu itp., ale nie bierze on udziału w wyższej lidze niż 

IV) 

- Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 lutego!!! 

- Zapisanie się do Oleśnickiej Ligi Amatorskiej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Miejsca w Lidze Amatorskiej są ograniczone, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. 

Liga będzie rozgrywana bez podziału na płeć i wiek. 

Liga Amatorska zostanie rozegrana na Hali Sportowej Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego 

ATOL w Oleśnicy (lub sala gimnastyczna) przy ul. Jana Kochanowskiego 2. 

Wszelkich informacji udziela Paulina Szczepanek- adres e-mail: ajde.olesnica@gmail.com lub pod 

nr telefonu: 692 555 180 

Szczegółowe informacje na temat Oleśnickiej Ligi Amatorskiej będą również dostępne pod 

adresem  

www.facebook.com/AJDE.Olesnica 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz do zmiany terminów 

rozgrywania Ligi. 

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na 

uczestnictwo w Oleśnickiej Lidze Amatorskiej. 

Klub Sportowy Ajde nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki 

na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach oraz za rzeczy pozostawione na sali 

gimnastycznej, szatni itp. 

Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność. 

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Amatorskiej wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć 

oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań w Internecie przez 

organizatora. 

Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie 

internetowej www.facebook.com/AJDE.Olesnica 

 

 

  

Zasady systemu rozgrywek kolejki zerowej oraz kolejek ligowych  

1. Kolejka zerowa zostanie rozegrana do trzech wygranych setów. 

2. Zawodnicy biorący udział w kolejce zerowej walczą o rozmieszczenie do jak najlepszej ligi. 
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3. 36 zawodników zostanie podzielonych na 6 grup po 6 osób, 6 określonych zawodników 

zostanie z góry przydzielonych do osobnych grup, reszta zawodników zostanie rozdzielonych w 

wyniku losowania. 

4. Po podsumowaniu wyników, zawodnicy z pierwszych miejsc trafiają do pierwszej ligi, 

zawodnicy z drugich do 2 ligi, zawodnicy z trzecich miejsc do 3 ligi, zawodnicy z czwartych 

miejsc do 4 ligi, zawodnicy z piątych miejsc do 5 ligi, zawodnicy z szóstych miejsc do 6 ligi. Nie 

są już rozgrywane fazy półfinałowe i finałowe. 

5. O końcowej kolejności zawodników w grupie, bądź w lidze decyduje w pierwszej kolejności 

ilość zwycięstw, następnie różnica między setami wygranymi a przegranymi, a na końcu różnica 

między ilością punktów wygranych i przegranych. 

6. Zawodnicy zajmujący określone miejsca w lidze otrzymują określoną liczbę punktów, która 

pozwala utworzyć ranking ogólny całej ligi. 

7. Po każdej kolejce osoby zajmujące dwa pierwsze miejsca w swojej lidze, awansują do ligi 

wyższej, natomiast osoby zajmujące dwie ostatnie pozycje spadają do ligi niższej. 

8. W momencie jeśli nie pojawi się któryś z zawodników na lidze, otrzymuje on 0 punktów do 

rankingu ogólnego oraz spada do ligi niższej w następnej kolejce. Na jego miejsce wchodzi 

osoba sklasyfikowana najwyżej z ligi niższej. 

9. W przypadku nieobecności znacznej części graczy w danej lidze organizator podejmuje 

decyzję o połączeniu lig. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rozgrywania Oleśnickiej Ligi Amatorskiej. 

10. Punktacja: 

Miejsce 1 liga 2 liga 3 liga 4 liga 5 liga 6 liga 

1 150 133 116 99 82 65 

2 145 128 111 94 77 60 

3 140 123 106 89 72 55 

4 135 118 101 84 67 50 

5 130 113 96 79 62 45 

6 125 108 91 74 57 40 

 

11. W końcowej klasyfikacji uwzględniane jest 5 najlepszych wyników. 


